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OPRICHTING EN GESCHIEDENIS 
 
 
Het verhaal van Verkade begint in 1886. Toen opende Ericus Gerhardus Verkade op zondag 2 mei 1886 zijn Stoombrood- 
en Beschuitfabriek 'De Ruyter'. Hij startte eenvoudig met het maken van brood en beschuit. Het succes dat hij hiermee 
boekte was zo groot dat hij regelmatig nieuwe producten aan zijn assortiment kon toevoegen. 
 
In de tijd tussen 1886 en nu veranderde er veel, zoals bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden. De werkweek verminderde 
in honderd jaar van boven de tachtig uur tot minder dan de helft. Vakantie kende men niet en nachtarbeid was heel 
gewoon in een bakkerij; men sliep ook wel tussen de bedrijven door in de fabriek, als daar even tijd voor was. Het loon 
bedroeg hoogstens twee dubbeltjes, in sommige gevallen niet meer dan enkele centen per uur. Arbeidsovereenkomsten en 
sociale wetten ontbraken.  
 
Ericus Gerhardus Verkade, de oprichter, was als zoon van een notaris in 1835 in Vlaardingen geboren. Toen zijn vader 
overleed, verhuisde zijn moeder terug naar haar geboortestreek ‘de Zaanstreek’  en de kleine Ericus werd naar een 
kostschool gestuurd. 
 
De Zaanstreek was in de 17e en 18e eeuw bekend geworden door zijn nijverheid, maar in de 19e eeuw kampte men met 
een verouderd industrieel apparaat, doordat men zich teveel aan de windmolenindustrie bleef vasthouden. Hulp kwam in 
de vorm van de Kanalenwet uit 1863, waardoor het Amsterdamse IJ gekanaliseerd werd en het daardoor mogelijk werd 
om direct toegang te krijgen tot de zee. Hiervan profiteerde de Zaandamse haven. Tevens kwam er een rechtstreekse 
spoorverbinding met Amsterdam en de rest van het land. 
 
In deze tijd begon Verkade een eigen onderneming uit zijn erfenis. Helaas brandde zijn eerste fabriekje, een patentolie 
fabriek, af in 1875 en is hij daarna gaan handelen in oliehoudende granen. Hij bleef in zijn hart eigenlijk een fabrikant en 
om het gemis van grootschalige broodproductie op het platteland te benutten, koos hij voor een broodfabriek zonder ook 
maar de minste bakkerij-ervaring.  
 
Op 2 mei 1886 begon Verkade zijn bakkerij 'De Ruyter' op een terrein van 1342 m² aan de Zaan. In deze bakkerij werd 
een stoommachine geplaatst om de verschillende machines te laten draaien. De naam 'De Ruyter' was gekozen met een 
buiging naar het verleden: de eerste molen van Zaandam-west droeg die naam. Brood was niet het enige product dat de 
fabriek ging leveren; er werd ook beschuit gebakken, omdat men hierbij de warmte van de ovens, na het bakken van 
brood, nog efficiënt kon gebruiken. 
Het zat niet meteen mee; de Zaanse bakkers deden er alles aan om het Verkade-brood te weren van de markt. Zij gingen 
met hun prijs beneden die van het fabrieksbrood zitten en verkochten brood van mindere kwaliteit onder de Verkade 
naam. Dit was het begin van een echte broodoorlog, een verschijnsel dat tot in onze tijd duurt. Zo werd het pas geopende 
bedrijf al meteen in z'n bestaan bedreigd. Het afzetgebied moest groter worden en om die reden werd er een filiaal 
geopend aan de Amsterdamse Prinsengracht.  
Ondertussen stuurde Verkade zijn zoon Ericus jr. naar Engeland om zich technisch en commercieel te scholen en kon 
deze hem helpen bij het leiden van de fabriek. Echter het 'stoombrood' werd niet het succes dat Verkade voor ogen had 
omdat er weinig prijsverschil was tussen de producten van de plaatselijke bakkers en het brood van Verkade.  
 
Toen in de Arbeidswet van 1919 de bakkers-nachtarbeid was geregeld, staakten de Verkades de broodproductie, 
aangezien de uurlonen op deze manier te hoog werden om het brood goedkoop te produceren. 
 
Verkade en zijn zoons hadden daarvóór het roer al omgegooid. Koekjes, theelichten, biscuits en suikerwerk waren al aan 
het assortiment toegevoegd. Verkade was flexibel genoeg om de bakens tijdig te verzetten. 
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BESCHUIT   
 
Meteen bij de oprichting van Verkade werd in de bakkerij ook beschuit gefabriceerd. 
Dat was niet uitzonderlijk: elke bakker bakte in die tijd beschuit.  
Wel nieuw was de fabrieksmatige aanpak: Verkade was de eerste beschuitindustrie die na een paar jaar de beschuit in 
bussen ging verpakken. Voorheen werd de beschuit los verkocht en daardoor snel oudbakken. Op de bussen werd de 
naam Verkade vermeld. Zo werd de Verkade beschuit één van de eerste merkartikelen van Nederland en werd Verkade 
merkartikelenfabrikant. 
 

Verkade zocht voortdurend naar kwaliteitsverbetering. De concurrentie dwong daar trouwens 
toe. De rolverpakkingen werden algemeen gebruikt en de kleine bakkers stopten daarom met 
de productie. Een klein aantal ging echter door en probeerde zelf een fabrieksmatige productie 
op te zetten. Daardoor ontstond er in de eerste helft van de vorige eeuw nogal wat gedrang op 
de beschuitmarkt. Voor Verkade was dat een extra prikkel om aan kwaliteit, verpakking en 
reclame optimaal aandacht te besteden.  

 
De album-reclame, bij elke rol beschuit werd namelijk een plaatje verpakt, mocht tussen 1910 
en 1940 voor een flinke toename van het marktaandeel zorgen.  
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog kreeg de Nederlandse beschuitindustrie steeds meer te 
kampen met een overcapaciteit. Maar pas bij een algemene herstructurering in 1974 werden 
installaties afgebroken en werd een aantal fabrieken gesloten. Momenteel wordt er voor 
beschuit door een collectief van beschuitfabrikanten reclame gemaakt. 
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WAXINE 
 
Sinds 1898 maakte Verkade waxinelichten. Ze lijken op het eerste gezicht niet in het assortiment van Verkade te passen, 
maar de oorsprong ligt natuurlijk in de interesse-sfeer van een 'ex-lampenolie fabrikant'. Ericus Verkade had vijf  zoons, 
waarvan er drie voor het zakenleven kozen. Twee van hen, Ericus jr. en Arnold, hadden intussen de leiding in Zaandam 
overgenomen. Daardoor kreeg vader Verkade de handen vrij - en hij had nóg een zoon die het bedrijfsleven in wilde: 
Anton.  
Drie zoons aan de top zou in Zaandam een te zware belasting vormen. Vandaar een heel ander bedrijf, waarin de 21-jarige 
Anton zich zou kunnen ontplooien.  
 
In de tijd van petroleumlampen, kaarsen en gaslicht is Verkade’s keuze voor de fabricage van lang brandende, veilige 
nachtlichten heel goed verklaarbaar. In het verleden leidde hij immers een patentoliefabriek, dus de branche was hem niet 
vreemd. Bovendien was het hem niet ontgaan dat in Engeland paraffinelichten met groot succes werden verkocht. 
 
In 1896 –de fabriek in Zaandam bestond tien jaar en dat jubileum werd met de inmiddels tot 85 gegroeide groep 
medewerkers gevierd- kwam Verkade tot overeenstemming met de Engelse fabrikant en in 1897 werden de octrooien 
overgenomen. Anton Verkade vertrok naar de ‘Planet Works’ in Peckham, London om het vak te leren. Hij bleef er ruim 
een half jaar; nog eens acht maanden later werd de Waxinelichtfabriek van de firma E.G. Verkade & Zn. in Amsterdam 
geopend. Het was toen 7 maart 1898. 
 
 

Waxine is nu van merknaam een soortnaam geworden en wordt als zodanig 
in het woordenboek vermeld. Waxine is een merknaam door Anton Verkade 
bedacht om aan te geven dat een nieuw product werd geintroduceerd: 
nachtlichtjes die bovendien als ‘theelicht’ konden worden benut. Theelichten 
waren in ons land nog onbekend, men hield de thee warm op oliedrijvertjes 
en petroleumstellen. 

 
 
 
Hoewel het in het begin met het fabriekje slecht ging, wist men toch door advertenties, productontwikkeling en het 
zoeken van andere toepassingsmogelijkheden, de omzet te verhogen. Via advertenties werd zelfs geadviseerd biljards met 
Waxinelichtjes te verwarmen. Tevens werd gezocht naar exportmogelijkheden en ruim negentig jaar geleden dienden de 
Verkade lichtjes in het Midden-Oosten voor de verlichting van moskeeën en harems. Voor warme landen werd met succes 
een kwaliteit ontwikkeld met een hoger smeltpunt. 
 
Vanaf het begin werden de pitten voor de lichtjes in eigen bedrijf gevlochten. Die pitten zijn het geheim van de smid: 
geen kaars of lichtje brandt zo rustig als een Verkade-lichtje. 
 
De omzet heeft zich na 1902 opvallend geleidelijk ontwikkeld. De waxinelichten werden nooit een ‘groot’ artikel. Ze 
hebben wel steeds een betrouwbare bijdrage aan de bedrijfsresultaten geleverd. 
 
In 1984 heeft Verkade een nieuwe waxinefabriek in Zaandam neergezet, echter in 1991 is dit product in licentie verkocht 
aan de firma Bolsius, aangezien een moderne productie te veel investeringen vroeg. 
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BISCUITS 

  
In 1900 werden de plannen voor een biscuitfabriek bij Verkade gesmeed. Echter, de middelen daarvoor waren niet 
aanwezig. Pas in 1910 werd besloten de plannen serieus aan te pakken en Anton Verkade werd voor meer dan een jaar 
naar Engeland en Schotland gestuurd om het vak te leren. Engeland was de bakermat van de biscuitsindustrie. De Engelse 
biscuits waren duur, maar ook beroemd om hun kwaliteit. 
 
In Nederland was er in het begin van de vorige eeuw grote concurrentie met goedkope biscuitsoorten. De Verkades 
besloten daarom in de slag te gaan met de best mogelijke kwaliteit. Zij gingen daarbij niet over één nacht ijs: ze bouwden 
eerst een proeffabriek. Daar kwam een zogenoemde zeskettingoven in die ook geschikt was voor het bakken van beschuit. 
Zou het plan mislukken, dan waren fabrieksbouw en oven geen weggegooid geld. De productie in zo’n proeffabriek moest 
weliswaar bescheiden blijven, maar met de opgedane ervaring zou na verloop van tijd een grotere fabriek gerealiseerd 
kunnen worden. 
 
In 1911 was het zover en de eerste pakjes Marie en Petit Beurre biscuits gingen de deur uit. Pakjes van 100 gram en dat 
was voor biscuits absoluut nieuw. Immers alle concurrenten verpakten hun producten in grote blikken; de winkeliers 
moesten dus de bestellingen uitwegen. Dit idee om met verpakte biscuits duidelijk als merkartikel te komen, was even 
modern als simpel, nl. gemakkelijk voor winkelier en klant.  
 
Er bleek alleen één onoplosbaar probleem: in de toenmalige papierverpakking bleven de Verkade-biscuits maar korte tijd 
vers. Hoe modern de 100 gram pakjes ook mochten zijn, het zou nog vele jaren duren tot er verpakkingsmateriaal werd 
ontwikkeld waarin biscuits langere tijd vers bleven. Het eerste experiment mislukte en men schakelde snel over op de 
verkoop in grote blikken. Daarnaast werd meteen het aantal soorten uitgebreid. Dat was nodig, want nu het sterke 
verkoopargument van de verpakte biscuits was weggevallen, moest de markt worden veroverd met behulp van een 
vergroot assortiment. 
 
Achteraf gezien zijn er in die kleine fabriek wonderbaarlijke prestaties geleverd. De verkoop nam met sprongen toe: van 
nog geen f 132.000,- in 1913 tot bijna anderhalf miljoen in 1918. Het gemiddelde weekloon in de nijverheid steeg van fl. 
17,- tot fl. 24,-. 
Dit succes had een onverwachte oorzaak: door de oorlog was de invoer van Engelse biscuits weggevallen. Problemen om 
aan de vraag te voldoen waren er te over. Verkade bezette in 1918 de vijfde plaats met een marktaandeel van 12%. 
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DE VERKADE ALBUMS 

 
Wat begon als een reclame-actie is uitgegroeid tot een waar begrip. Verkade ging er al in 1906 toe over om plaatjes 

bij de verpakte koek en in bussen beschuit te sluiten. In 1900 kocht Ericus Verkade Jr. via een importeur een 
partij afbeeldingen met de gedachte ze voor reclame te gebruiken. De plaatjes leken aanvankelijk een miskoop, 

maar ze werden wel bewaard. Een paar jaar later werden ze bij koek en beschuit ingesloten. 
Voor de Nederlandse markt was dat een nieuwtje dat insloeg als een bom. Eerlijk gezegd had de directie dat niet 

verwacht. Het gebruik van de plaatjes was zelfs een soort noodsprong omdat het geld ontbrak om op andere 
manier reclame te maken. Het was een regelrechte meevaller dat jong en oud plaatjes ging verzamelen. Om dat te 
stimuleren werden voor fl. 0,25 albums verkocht. In het eerste jaar –1903- kon ook wat de album-verkoop betreft 

al van een succes worden gesproken. We praten hier over de voorlopers van de ‘echte’ albums. 
In 1906 kwam het eerste ‘echte’ Verkade-album uit: LENTE. Dit was het begin van een succes-story. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 7

 



 8

 
CHOCOLADE 
 
De overstap van brood naar chocolade producten was voor Verkade een geleidelijke ontwikkeling. De eerste schrede werd 
gezet in 1918 wegens het gebrek aan grondstoffen voor de bakkerij in de Eerste Wereldoorlog (m.n. meel en gist). Alleen 
de voorraad suiker was voldoende en daarom pakte Verkade in het laatste oorlogsjaar de fabricage van suikerwerken aan. 
Dit werd de basis voor de latere Suikerwerk-, Toffee- en Chocolade-fabriek.  
In 1919 werd de vervaardiging van bonbons ter hand genomen. Voor de productie van bonbons was chocolade nodig 
oftewel couverture. Deze werd van derden betrokken.  
De volgende stap lag voor de hand en Verkade ging zelf chocolade maken. 
 

Inmiddels was de crisis in de jaren dertig begonnen en één van de meest 
opmerkelijke constateringen is dat deze crisis het bedrijf nauwelijks scheen 
te raken. Verkade groeide tegen de verdrukking in; met name de grote 
spreiding in de producten, de kwaliteit en de bekende Verkade albums 
zorgden voor toenemende omzetten en goede resultaten. In 1937 werd een 
grote nieuwe fabriek voor chocolade en suikerwerken langs de Zaanoever 
gebouwd. Er werd chocolade van topkwaliteit gemaakt; de omzet 
verviervoudigde van 1937 tot 1949. 

 
 

Vandaag de dag behoort suikerwerk tot het verleden; de productie is 
gestaakt. De markten veranderden en sommige producten vroegen te veel 
handwerk of werden om andere redenen te duur. De chocoladefabriek draait 
echter op volle toeren voor repen, tabletten en seizoensproducten, zoals 
chocoladeletters.  

 
 
 
 
Begin 2001 is besloten om de productie van chocolade uit te besteden. De ‘oude’ Verkade chocoladefabriek in Zaandam 
stamt uit het begin van de vorige eeuw. Om ook op langere termijn garant te kunnen blijven staan voor “state of the art 
productiefaciliteiten” en dit op de Zaanse locatie moeilijk bleek te realiseren, is een nieuw productiebedrijf gecreëerd voor 
al onze Verkade chocolade: “Continental Chocolates”.  
“Continental Chocolates” is een ultramodern en op de toekomst gericht productiebedrijf in Amsterdam (Halfweg) met 
optimale logistieke efficiency, een flexibele productiecapaciteit en condities die voldoen aan de laatste ARBO criteria. Dit 
nieuwe bedrijf met een productie van 10.000 ton chocolade is in staat om goed te concurreren in de chocolade- markt. Op 
deze manier zal Verkade, net zoals in het verleden, ook in de toekomst in staat zijn om chocolade te kunnen leveren tegen 
de hoogste kwaliteit en controleerbare kosten. 
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WAFELS   
 

Rond 1930 kocht Verkade een wafelfabriek in Den Bosch. In 1943 werd het bedrijf volledig 
geïntegreerd in de Verkade operatie. Het Brabantse bedrijf ging uitsluitend werken onder 
het Verkade merk. In 1994 is de totale productie van de wafelfabriek in Den Bosch 
overgeplaatst naar Zaandam omdat hierdoor het proces rendabeler werd. Momenteel maakt 
men hier 'vlakke' wafeltjes zoals Frou-Frou wafels en Mokkasticks. Ook worden hier 
Canasta en Kaasstaafjes geproduceerd voor de buitenlandse markt. Deze laatste twee 
hebben een hartige kaasvulling in plaats van een zoete crèmevulling. 

 
 
 
ZOUTJES  
 
Verkade maakt al sinds jaren zoutjes. Zoutjes zijn een product met toekomst, zeker  
ook voor Verkade. Vandaar een verkoop- en reclamebeleid met zoutjes als een  
belangrijk onderdeel. De zoutjes-markt is beweeglijk en aan modetrends onderhevig.  
Daarom is product-ontwikkeling noodzakelijk. Dat wil zeggen, dat er doorlopend  
nieuwe productideeën moeten worden uitgewerkt om aangesloten te blijven bij de  
veranderende smaak. Uitvinden, maken, testen en opnieuw uitvinden, maken en  
testen. Soms is het concept niet erg ingrijpend, maar eerder een improvisatie  op een  
bestaand thema. Soms echter is het wel een geheel nieuw product, een nieuwe  
uitvinding, waarvoor veel technologische kennis vereist is.  
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KNÄCKEBRÖD 
 
Toen Verkade het knäckebröd in 1960 introduceerde, was het in ons land nog vrijwel onbekend. De markt was rijp voor 
nieuwe artikelen. Er was een groeiende welvaart, het vakantie-reisverkeer naar het buitenland nam toe en er ontstond een 
nieuwsgierige bereidheid om producten uit andere landen te gebruiken. Een tweede reden is het feit dat het thema ‘gezond 
eten’ in die tijd populair begon te worden.  
 

Knäckebröd is in Zweden al minstens vijf eeuwen een geliefd volksvoedsel. 
Het werd door de Zweedse boerinnen van roggemeel en water gebakken. 
Lange koude winters en isolement vereisten een broodsoort die lang bewaard 
kon worden: knäckebröd. 

 
Sinds de introductie is er wel het één en ander gebeurd. Er werd doorlopend 
reclame gemaakt. “Een gezonde kijk op smakelijk eten, luidde de slagzin 
waarmee de twee soorten –Bruin en Wit- werden geadverteerd. Bijna 
dagelijks werd het “Ry King” knäckebröd van Wasa door Verkade onder de 
aandacht gebracht. De consument raakte vertrouwd met het begrip 
knäckebröd. De naam “Ry King” veranderde – het Zweedse product werd 
sinds 1964 verkocht onder de naam Verkade Wasa knäckebröd.” Tevens 
werden er meerdere soorten geïntroduceerd en er was veel aandacht voor 
productontwikkeling en vernieuwing.  

 
 
 
 
Het bijzondere van knäckebröd is dat in het bakproces vrijwel alle minderalen, sporenelementen en –in de 
volkorenproducten- zemelen uit het graan behouden blijven. Er gaat weinig verloren. Daardoor bevat het alle belangrijke 
voedingsstoffen van brood, maar per sneetje niet meer dan de helft van het aantal Joules van een boterham. De kwaliteit 
Vezelrijk (gebakken uit de volle roggekorrel, met toevoeging van extra tarwezemelen) bevat 26 procent voedingsvezels en 
dat bevordert de spijsvertering. 
 
Sinds 1993 heeft Wasa de verkoop en marketing van het knäckebröd zelf in de hand genomen en heeft Verkade geen 
knäckebröd meer in het assortiment.  
 
 
OVERIGE PRODUCTEN 
 
De ontwikkeling van het assortiment is niet meer dan een momentopname. Het leveringsprogramma verandert 
voortdurend. In de geschiedenis van Verkade hebben zich talloze wijzigingen in het productiepakket voorgedaan. Er 
kwamen artikelen bij en er zijn artikelen uit de handel genomen. Het begon met een broodfabriek, maar de 
broodvervaardiging is reeds lang geleden gestaakt. Er kwamen vele andere producten voor in de plaats. Sommige hadden 
een lange en gelijkmatige carriere (het biscuitje Maria is hier een voorbeeld van), andere producten maakten gedurende 
korte of lange tijd deel uit van het assortiment. Over de oorzaken hiervan zou men langdurig kunnen filosoferen.  
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EXPORT 
 
In 1888 deponeerde Verkade al zijn fabrieksnaam in België en Engeland en in 1889 nam hij deel aan de 13de 
Wereldtentoonstelling in Parijs. Echter, na 10 jaar had Verkade pas echt succes op de exportmarkt met de waxinelichtjes. 
Met de ontwikkeling van biscuits kon echter de export van bakproducten weer worden opgepakt, maar het bleef, mede 
door de Eerste Wereldoorlog, een moeilijke markt. Een voordeel bood het feit dat de Nederlandse overzeese gebiedsdelen 
wel bereikbaar bleven. Vooral in Indonesië groeide de omzet gestaag. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog zocht Verkade meteen de exportmarkt op: België, Frankrijk en Engeland. In de jaren '50 en 
'60 had de export naar België en Frankrijk het meeste succes. Hier werden de agentschappen opgekocht en eigen Verkade-
vestigingen neergezet. 
 
Door de overname van Verkade door het Engelse United Biscuits  in 1990, staat voor Verkade het gigantische netwerk 
aan landen en vestigingen van United Biscuits open en is export tot op heden nog steeds een belangrijk onderdeel van 
Verkade. Momenteel worden de verschillende producten naar verschillende landen geëxporteerd. 
  
 
MARKETING EN RECLAME 
 
Verkade introduceerde in 1888 het eerste Nederlandse “merkartikel” in de vorm van beschuit en wel door de beschuiten, 
die tot op dat ogenblik los verkocht werden, te verpakken in een blik. Dit nieuwe merkartikel garandeerde versheid, 
hygiëne, minder breuk en een commerciële boodschap.  
 
Op de beschuitbussen hief hij een statiegeld van een kwartje, en die beschuit werd alleen nog verkocht via winkeliers; de 
fabriek kon de bestellingen van de winkeliers nauwelijks aan. 
 
Verkade was niet alleen een pionier op het gebied van het merkartikel, maar ook op het gebied van reclame. Zo paste 
Verkade in 1892 al direct mail toe. Op gemeentehuizen werd om lijsten met namen en adressen gevraagd met een 
inkomen van boven de fl.1500,--, hetgeen tegen een kleine vergoeding lukte. Aan deze mensen werd op gezette tijden een 
reclame voor beschuit verzonden. 
 
Vanaf de dag van de oprichting werkt Verkade aan de ontwikkeling van een imago dat altijd een groot deel van het 
publiek aanspreekt en dat nog steeds van kracht is: lekker, goed en betrouwbaar. Dat Verkade na 1900 in de meeste 
Nederlandse gezinnen een begrip werd, kwam uiteraard ook door het succes van de albumreeks. De formule was even 
simpel als doeltreffend: de consument kocht 'lege' albums en spaarde de plaatjes die bij de Verkade-artikelen werden 
verpakt. Totaal zijn ongeveer 2,2 miljoen albums verkocht en 30 miljoen plaatjes in omloop gebracht. 
 
Vandaag de dag zijn voor de marketing mensen van Verkade veel mogelijkheden ter beschikking, waarbij televisie- en 
radiocommercials, direct mail, promoties en winkelvloer-activiteiten de hoofdmoot zijn. Zeer regelmatig worden 
bestaande concepten getest, gewijzigd en ontwikkeld. Verpakkingen worden aangepast en verbeterd om tot een ideale 
marketingmix te komen. Recente goede voorbeelden hiervan zijn de Sultana varianten.                     
Tot 1988 was dit een vrij onbekend product in Nederland. Door een speciale (handige meeneem-verpakking en door een 
goede marketing-ondersteuning is Sultana vandaag de dag het grootste biscuitmerk in Nederland. Ook de steeds 
succesvolle uitbreidingen van de Sultana producten vormen een goed voorbeeld van de kracht van Verkade. 
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KWALITEITSCONTROLE 

 
Verkade heeft vanaf de oprichting garant gestaan voor een hoge kwaliteit. Kwaliteit is zorgen dat de producten de juiste 
smaak en samenstelling hebben, er goed uitzien en keurig en houdbaar verpakt in de winkel aankomen. Echter, dat is niet 
het enige.  
Bij kwaliteit hoort ook de constantheid van het merkartikel: de consument moet ervan op aan kunnen dat het morgen even 
goed of zelfs beter is dan vandaag.  
 
Natuurlijk beoordeelt de consument kwaliteit op wat hij of zij ziet, voelt en proeft, de vormgeving van de verpakking en 
de smaak van het product, want het moet vooral lekker zijn. Kwaliteit is bij Verkade een bedrijfsfilosofie, een doelstelling 
en een traditie. Het streven naar kwaliteit vereist constante zorg en aandacht. 
 
In vergelijking met vroeger is er minder controle op de grondstoffen nodig, omdat de leveranciers hun productieprocessen 
veel beter in de hand hebben en ook een strengere kwaliteitscontrole toepassen. Suiker is minder verontreinigd, 
bakpoeders bevatten minder bijmengsels. Ook de leveranciers van meel testen zelf de kwaliteit en de samenstelling.  
Zo gaat de ingangscontrole van Verkade steeds meer één systeem vormen met de uitgangscontrole van zijn leveranciers 
en ontstaat er ook hier een samenwerking die kwaliteit oplevert. 
 
 
RESEARCH  EN ONTWIKKELING 
 
De technische research is bij Verkade gericht op twee belangrijke doelstellingen: procesontwikkeling en 
productontwikkeling. Het is aardig om te zien hoe vooral de research naar productieprocessen zich in de loop van meer 
dan honderd jaar heeft ontwikkeld. In de tijd dat Ericus Verkade sr. zijn eerste plannen opzette om een bakkerij te 
stichten, was in Nederland niet zoveel kennis over de procesbeheersing aanwezig. De bakermat van de industriële 
revolutie lag in Engeland en iedereen die in machinaal-mechanische productie een broodwinning zag, moest in dat land de 
vereiste technische kennis halen. De zonen van Verkade werden daarom dan ook allemaal naar Engeland gestuurd. 
 
Het accent tegenwoordig ligt op het toegepaste onderzoek; de research is productgericht en dient in de eerste plaats voor 
verbetering van de productieprocessen, voor betere analysering van de grondstoffen en voor grotere verfijning van de 
receptuur. In het laboratorium wordt voortdurend gewerkt aan het bijhouden van smaak en samenstelling, zodat kwaliteit 
en versheid optimaal worden geoptimaliseerd. 
De tweede taak van het laboratorium is de productontwikkeling. Echter, voordat een nieuw product in het laboratorium 
zijn samenstelling en vormgeving krijgt, is daar de ontwikkeling van het concept aan voorafgegaan. 
Nieuwe concepten ontstaan soms in de technische omgeving van het laboratorium of de fabriek. Meestal komen zij vooral 
uit de ontwikkelingen op de markt, uit de voortdurende inspanningen om de behoeften van de consument te peilen en die 
informatie te vertalen naar nieuwe producten. Een merk als Verkade blijft levend doordat het zichzelf voortdurend 
vernieuwt. Pas als het concept aanvaard is, volgt de ontwikkeling van de receptuur en de vorm. De smaak is natuurlijk een 
doorslaggevende factor. Daarna volgt een onderzoek naar de productiemogelijkheden, bijvoorbeeld moet en kan in een 
product geïnvesteerd worden?. Maken we het zelf of besteden we het (voorlopig) uit? Komen de kosten eruit en daarbij 
een behoorlijke winst. 
 
 



 13

 
 
HET HEDEN 
 
Sinds 1990 is Verkade geen zelfstandig bedrijf meer, maar onderdeel van de Engelse snack- en biscuitfabrikant United 
Biscuits. United Biscuits heeft over de gehele wereld vestigingen, waarvan Verkade deel uitmaakt. De beslissing om deel 
te gaan uitmaken van een groter geheel, is door de Verkade directie gemaakt, m.n. met het oog op de globalisering van de 
wereldhandel. Verkade zou te klein zijn om zelfstandig op deze markt te kunnen opereren. Als onderdeel van United 
Biscuits is deze toegang makkelijker. Samen met andere Europese of Amerikaanse partners worden nieuwe producten en 
concepten ontwikkeld, die door de schaalgrootte sneller en beter te ontwikkelen zijn dan alleen voor een enkel bedrijf als 
Verkade. 
Verkade profiteert dus volop van de mogelijkheden die dit grote verband met zich meebrengt en is op deze manier klaar 
om de concurrentie voor de volgende jaren aan te kunnen. 
Ook dit is een goed voorbeeld van het tijdig de bakens verzetten, hetgeen zich door de hele geschiedenis van Verkade 
heen heeft bewezen.  
 
Luxe, gemak en verwennen zijn nog altijd de trends in biscuits en koek. Maar het draait tegenwoordig ook allemaal om 
verantwoord en gezond eten. 
Vooral de segmenten “alledaags verwennen” en “verantwoorde tussendoortjes” zijn momenteel de drijvers van de groei. 
 
 
 
 


